
Motylki – Poniedziałek – 04.05.2020 

Temat: Moja miejscowość  

Witajcie Motylki! 

Mam nadzieję, że odpoczęliście troszeczkę przez ten weekend i macie dużo, dużo siły na 

zabawę w tym tygodniu   

Na dzisiejszych zajęciach chciałabym Wam pokazać jak wygląda wieś oraz miasto…  

i wspólnie zastanowimy się jakie są różnice pomiędzy nimi… Jesteście gotowi…??? 

Zaczynamy… 

Poniżej są przedstawione dwa obrazki. Pierwszy obrazek przedstawia wieś, natomiast drugi 

miasto… 

Spróbujcie opisać te dwa obrazki…. 

 



  

  Ile jest domów na pierwszym obrazku? 

  Jak wygląda ten dom?  

  co się znajduje w pobliżu domu?  

  Ile domów jest na drugim obrazku?  

  Jak one wyglądają?  

  Jaką mają wysokość, ile okien?  

  Co się dzieje w pobliżu domów miejskich?  

  Do których domów są podobne wasze domy? 

 

Brawo!!! Na pierwszym obrazku przedstawione są pola, łąki, zwierzęta żyjące na wsi oraz 

domek z gospodarstwem. Natomiast na drugim obrazku widzimy wysokie budynki, 

samochody i autobus na drodze… 

Teraz chciałabym, abyście posłuchali piosenki pt. „Mój dom”…. Może Wam się spodoba  

i spróbujecie jej się nauczyć …. Posłuchajcie…. 

LINK do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM  

https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM


” Mój dom „ 

sł. Stanisław Karaszewski 

muz. Tomasz Strąk 

Mój dom to dom rodzinny, 

Gdzie wszyscy bliscy są, 

Brat, siostra, mama, tata, 

To mój prawdziwy dom. 

Ref. Mój dom, mój dom, 

To właśnie jest mój dom. 

Mój drugi dom - przedszkole, 

Gdzie dzieci razem są, 

Tu bawię się wesoło, 

Tu jest mój drugi dom. 

Ref. Mój dom, mój dom, 

To właśnie jest mój dom. 

Mój dom to cała Polska, 

Tam góry, rzeki są, 

Tysiące miast i wiosek, 

To polskich dzieci dom. 

Ref. Mój dom, mój dom, 

To właśnie jest mój dom. 

Podobała Wam się piosenka…? 

Mam nadzieję, że tak… 

Teraz pobawimy się w zabawę PRAWDA czy FAŁSZ…. 

Spróbujcie odpowiedzieć, jeśli zdanie jest prawdziwe – TAK, a jeśli jest fałszywe -NIE  

UWAGA…zaczynamy…. 

 

♦ Na wsi jeżdżą tramwaje 

♦ Po chodniku w mieście chodzą krowy 



♦ W mieście ludzie mieszkają w blokach 

♦ Na wsi jeździ mniej aut 

♦ Na wsi jest dużo sadów i ogrodów 

♦ Krowy pasą się na wsi na łąkach 

♦ W mieście chodzimy z psem na smyczy 

SUPER!!! Jestem pewna, że na wszystkie pytania odpowiedzieliście prawidłowo   

A teraz, zapraszam Was na krótką wiosenną gimnastykę…. 

Stańcie na dywanie, abyście mieli dużo miejsca… zakręćcie ruletką i wykonujcie 

ćwiczenia…. 

https://wordwall.net/pl/resource/1253854/gimnastyka/wiosenna-gimnastyka    

Zmęczyliście się troszeczkę…??? 

Na koniec naszych dzisiejszych zajęć spróbujcie zrobić kartkę z albumu, pt. „Moja 

miejscowość”  

Poproście mamę, albo tatę i poszukajcie w domu zdjęcie, widokówkę swojej miejscowości, 

albo możecie wydrukować … 

Przyklejcie ją na środku kartki i ozdóbcie ramkę wokół widokówki. Do ozdabiania, oprócz 

rysowania, możecie użyć drobnych elementów wyciętych ozdobnym dziurkaczem, koraliki, 

cekiny…  

Miłej zabawy!!!  

 Poniżej zostawiam Wam do uzupełnienia kartę pracy  

 Do widzenia Motylki  do następnych zajęć…  

  

Pani Martyna 

  

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1253854/gimnastyka/wiosenna-gimnastyka


Karta pracy 1. Wytnij obrazki i przyklej w odpowiednim miejscu.  

 



05.05.2020
Temat: Mój region. 

Witajcie Motylki!

 Dzsiaj mamy dzień tygodnia WTOREK, miesiąc MAJ. 

Na początku tych zajęć chciałam Was powitać nowym „patriotycznym” powitaniem.
Wypowiadajcie powitanie z jednoczesnym ruchem:

Dzień dobry, cześć (machanie ręką w geście powitania). Tak w Polsce się witamy i już cichutko 
siadamy (palec na ustach).

 Brawo! Możemy rozpocząć zajęcia. Zobaczcie co dla Was przygotowałam. Pod spodem znajdują 
się ilustracje przedstawiające różne miejsca w mieście WARSZAWA – mieście, w którym 
mieszkacie. Obejrzyjcie wszystkie, posłuchajcie, jak się nazywają te miejsca i przypomnijcie sobie, 
czy byliście kiedyś w którymś z nich?

                                        ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

                                    PAŁAC KULTURY I NAUKI



                                         

                                                  STARE MIASTO

                                               

SYRENKA WARSZAWSKA



                                                 ZOO WARSZAWSKIE

Jeśli macie w domu albumy lub przedmioty kojarzące się z naszym regionem dawniej lub dziś 

poproście rodziców, żeby je Wam pokazali i razem z Wami pooglądali. Udanych poszukiwań!

A teraz posłuchajcie uważnie piosenki ludowej o Wiśle – rzece, która przepływa przez całą Polskę, 

również jej stolicę Warszawę. Postarajcie się potarzać słowa i śpiewać razem z dziećmi 

występującymi w utworze. Na pewno nie sprawi Wam to trudności, wiem jak ładnie potraficie 

śpiewać.

https://www.youtube.com/watch?v=guN8uFicdi0 

Jak już posłuchaliście na pewno znudziło się wam siedzenie w miejscu. Czas poruszać się w takt 

muzyki. Do zabawy będziecie potrzebować dwóch kartoników: białego i czerwonego.Waszym 

zadaniem będzie maszerować w rytm muzyki. Kiedy muzyka ucichnie połączcie w pary 2 kartoniki 

tak, aby powstała flaga Polski. 

Dodatkowe zadania w ramach pracy indywidualnej:

1.Ćwiczenie grafomotoryczne - „Wisła” 

Do wykonania ćwiczenia potrzebne będą: tacka z drobną kaszą lub piaskiem.

Waszym zadaniem będzie narysowanie palcami na tacce z pisakiem fal rzecznych z jednoczesnym 

naśladowaniem szumu wiatru i wody: szszsz... 

https://www.youtube.com/watch?v=guN8uFicdi0


2. Składanie obrazka z części – potnij lub poproś osobę dorosłą o pocięcie obrazka na 4 części 

następnie staraj się samodzielnie ułożyć obrazek na kartce i przykleić za pomocą kleju w 

sztyfcie.

Może to być pocztówka Warszawy, którą znajdziecie w domu lub wydrukowana moja 

propozycja:

Mam dla Was jeszcze kartę pracy pod spodem. Powodzenia! I do następnych zajęć – Pani Agata :)



A na koniec karta pracy przedstawiająca Syrenkę Warszawską – popraw po śladzie, pamiętaj o 
prostej postawie i prawidłowym sposobie trzymania kredki. 



Motylki – Środa – 06.05.2020 

Temat: Nasze symbole 

Witajcie Motylki! 

Na dzisiejszych zajęciach chciałabym Wam powiedzieć o bardzo ważnych dla nas 

sprawach. O tym, kim jesteśmy i o tym, o czym zawsze powinniśmy pamiętać.  

Poproście mamę, tatę, aby przeczytali Wam poniższy wiersz…. 

 

„Kto ty jesteś? Polak mały. 

Jaki znak twój? Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. 

W jakim kraju? W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? W Polskę wierzę.” 

 

Znacie ten wierszyk???…. Wydaje mi się, że na pewno kiedyś go słyszeliście… 

Spróbujcie teraz odpowiedzieć na dwa bardzo ważne pytania… 

 

1. Kim jesteśmy? (Polakami) 

2. Jak nazywa się nasza ojczyzna, nasz kraj? (Polska) 

 

BRAWO!!!... 

 

Spójrzcie na poniższą ilustrację… Co ona przedstawia…? 

 



 

Dokładnie tak, to jest mapa Polski – naszego kraju… 

 

Stolicą Polski jest Warszawa…. – miasto, w którym mieszkacie. 

 

A najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła… 

 

Super!  

Teraz czas, abyście się troszeczkę poruszali…. 

Zapraszam Was do zabawy pt. „Przeprawa przez rzekę - Wisłę” – powinniście ją pamiętać... 

 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany. Musicie przejść na drugą stronę 

skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami 

jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich 

nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie 

ustawienie. Oczywiście na trudniejsze…. 



Podobała Wam się zabawa???…. 

 

Wracając do naszych zajęć chciałabym Wam pokazać jakie są symbole narodowe naszego 

kraju… 

Ma ktoś jakiś pomysł…? 

Dokładnie tak, naszymi symbolami narodowymi jest FLAGA, GODŁO oraz HYMN…. 

 

Spójrzcie teraz na poniższe ilustracje i opiszcie je…. 

 

 

FLAGA POLSKI 

(prostokątny płat tkaniny o barwach czerwonej na dole i białej na górze) 



 

  

GODŁO POLSKI  

(Orzeł biały na czerwonym tle ze złotą koroną na głowie) 

 

Ostatnim symbolem narodowym, jaki chciałabym Wam przedstawić jest Hymn Narodowy – 

Mazurek Dąbrowskiego.  

 

HYMN NARODOWY 



 

Ale więcej o tym dowiecie się w piątek na zajęciach…   

 

Na koniec naszych zajęć chciałabym, abyście zrobili pracę plastyczną…  Spróbujcie zrobić 

Godło Polski. 

Przygotowałam dla Was dwie propozycje… wybierzcie, którą chcecie zrobić… 

 

 Przygotujcie czerwoną kartkę papieru, kilka białych płatków kosmetycznych, żółtą 

farbę, nożyczki oraz klej. Na dole możecie zobaczyć jak to zrobić…  

 

 

 

 Wypełnij poniższy kontur Orła Białego przy pomocy plasteliny. 

Poproście mamę, tatę albo rodzeństwo, aby Wam pomogli…. 

Udanej zabawy!!!! 

Do widzenia Motylki                                                                                       Pani Martyna 



 

 

 



07.05.2020
Temat: Kolorowe flagi. 

Witajcie drogie Motylki!

 Na dzisiaj przygotowałam dla Was coś wyjątkowego. Dowiecie się, jak to się stało, że powstał nasz

kraj. Wysłuchajcie legendy o powstaniu państwa polskiego a następnie postarajcie się odpowiedzieć

na pytania do wysłuchanej legendy. Na początek jednak zastanówmy się co to jest legenda?

Legenda – to opowieść o wydarzeniach z dawnych czasów; w legendzie są wydarzenia prawdziwe i

fantastyczne, są w niej rzeczy niezwykłe i cudowne. Legendy są ważnym elementem naszej 

tradycji, folkloru i kultury. 

Pamiętacie? W przedszkolu czytałam Wam legendę o Bazyliszku. Dzisiaj zapoznacie się z legendą 

o Lechu, Czechu i Rusie. Usiądźcie wygodnie, będziecie oglądać obrazki jak w książce, tylko na 

ekranie komputera a osoba dorosła przeczyta Wam legendę. Słuchajcie uważnie a dowiecie się kto 

to był Lech, Czech i Rus. 

https://www.youtube.com/watch?v=tlUUy7MI8vA 

Odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu:

-Ilu braci występuje w legendzie?

-Jak mieli na imię, trzej bracia bohaterowie legendy?

-Co przykuło uwagę Lecha i sprawiło, że został na polanie?

-Jak Lech nazwał swój gród?

-Co obrał Lech na godło dla swojego ludu?

-Co jest godłem Polski?

 Brawo! Teraz zobaczcie co dla Was przygotowałam w dalszej części zajęć.

https://www.youtube.com/watch?v=tlUUy7MI8vA


„Kolorowe flagi” 

Do tej zabawy będziecie potrzebować sześciu prostokątów, które łatwo można wyciąć z kolorowej 

kartki, składając ją na pół i jeszcze raz na pół. Poniżej na zdjęciu przykładowe prostokąty:

Można wybrać inne kolory (takie, które macie w domu)

Zadanie polega na ułożeniu takich flag, jakie widzicie na zdjęciu poniżej:

 A teraz głośno, z podziałem na sylaby wypowiedzcie kolory, które mają flagi, przeliczcie je (ile ich 



jest). Jak już to zrobicie,możecie zaproponować własne flagi lub pobawić się z rodzicami w zabawę

pt. „ O której fladze myślę?” - rodzic mówi „myślę o drugiej fladze”, Waszym zadaniem jest 

wymienić kolory, z których składa się dana flaga. Udanej zabawy! 

A teraz czas poćwiczyć płuca, czas start !

„ Piórko orła” - ćwiczenia oddechowe. Weźcie piórko lub jeśli nie macie piórka wydarty skrawek 

papieru, połóżcie na otwartej, płaskiej dłoni, dmuchnijcie i...piórko będzie lecieć w dół a Waszym 

zadaniem jest pochwycić je w locie. W drugiej części tego zadania połóżcie piórko na podłodze 

przed sobą, ustawcie się jak piesek (na czterech łapach) i starajcie się dmuchnąć piórko jak najdalej,

najlepiej do samego końca pokoju. Możecie urządzić zawody z rodzeństwem. Powodzenia ! 

 Następne zadanie polega na wypełnieniu czerwoną plasteliną w miejscu kółek. Najpierw urwijcie 

niewielki kawałek plasteliny, następnie spróbujcie zrobić z niego kulkę i przyklejcie na szablon. 



Moja propozycja karty pracy na dzisiaj to pokolorowanie Godła Polski według podanego kodu. 

Poproście dorosłego o wytłumaczenie, jakich kolorów trzeba użyć, starjcie się trzymać 

wyznaczonych pól. Owocnej pracy! - Pani Agata 



Motylki – Piątek – 08.05.2020  

Temat: Hymn Polski  

Witajcie Motylki! 

Na wstępie naszych zajęć posłuchajcie powitanki „Wszyscy są witam Was” 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjU

WtJvNSXH&index=6  

A więc zaczynamy…. UWAGA mała zagadka… 

 Pytanie nietrudne – każdy to przyzna, jak się nazywa nasza Ojczyzna ? ( Polska ) 

BRAWO!!!  

W środę na zajęciach poznaliście symbole 

narodowe naszego kraju… Przypomnijmy je 

sobie, odgadując poniższe zagadki…. 

 Biel na niej jest i czerwień, powiewa 

pięknie, gdy wiatr się zerwie ( flaga ) 

 W górach mieszka wielki ptak. To jest 

naszej Polski znak. Zobaczysz go 

kiedyś może, to jest przecież 

biały...(orzeł).  

SUPER! Ale jak zauważyliście, czegoś nam jeszcze brakuje…. Macie jakiś pomysł…?  

Jakiego symbolu brakuje? 

ŚWIETNIE! … Brakuje – Hymnu Polski 

Na dzisiejszych zajęciach przypomnimy sobie jak brzmi hymn narodowy oraz jak należy się 

zachowywać podczas śpiewania i słuchania hymnu, jaki i również zastanowimy się w jakich 

okolicznościach jest odśpiewywany hymn.  

Teraz zastanówcie się wspólnie z Waszymi rodzicami czym jest hymn i kiedy go śpiewamy?   

Dokładnie, hymn to wyjątkowa pieśń, i śpiewa się ją w wyjątkowych sytuacjach np. by 

podkreślić pewne wydarzenie, bądź by oddać komuś należną cześć, pamięć i szacunek. Takim 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk&list=PL76Hd0wTz1QyZmVPfxyXy_qjUWtJvNSXH&index=6


przykładem jest np. Hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, „Bogurodzica” lub także nasz Hymn 

Narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Posłuchajcie, w jakich okolicznościach powstał Hymn Narodowy…? 

Mazurek Dąbrowskiego to inaczej Pieśń Legionów Polskich. Została napisana przez Józefa 

Wybickiego we Włoszech. Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 roku. Pierwszy raz 

została wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku. 

Bardzo dawno temu, prawda…?  

Zastanówmy się teraz, jak powinniśmy się zachowywać podczas śpiewania Hymnu 

Narodowego…. 

Postawa podczas Hymnu 

powinna być godna to znaczy… 

Chłopcy, zdjęte czapki z głowy, 

wyjęte ręce z kieszeni, ręce 

wzdłuż ciała, głowa prosto.  

Dziewczynki wyprostowane, 

nogi złączone, proste.  

Nasza postawa wyraża nasze 

podejście do tego co robimy. 

Musimy wyrazić naszą postawą ciała szacunek i godną postawę.  

Spójrzcie na zdjęcie, jaką postawę przyjęły dzieci podczas śpiewania hymnu.  

Już wiemy jak się zachować podczas śpiewania hymnu…oraz w jakich sytuacjach śpiewamy 

hymn, wiec teraz posłuchajcie pierwszej zwrotki, oczywiście przyjmując odpowiednią 

postawę… spróbujcie również śpiewać… - wiem, że kilkoro z Was na pewno zna słowa…. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


 

 

 



Czas aby troszeczkę się poruszać… 

Zapraszam Was do zabawy…  

Zabawa ruchowo-słuchowa ,, Baczność – do hymnu ”.  

Dzieci poruszają się do muzyki - https://www.youtube.com/watch?v=zBfzxTiyNDc .  

W momencie, gdy dzieci usłyszą od rodziców „BACZNOŚĆ – DO HYMNU” mają za 

zadanie przybrać właściwą postawę – stanąć nieruchomo na ,,baczność”, a gdy słyszą muzykę 

–  tańczą swobodnie.  

Zanim skończymy nasze zajęcia, utrwalmy sobie to czego nauczyliśmy się na zajęciach  

w tym tygodniu…  

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiej bajki pt. „Polak mały” o symbolach narodowych.  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA  

Podobała Wam się bajka…? Mam nadzieję, że TAK… 

Na zakończenie naszych zajęć zostawiam Wam do ułożenia puzzle… Poproście mamę, tatę 

aby pomogli Wam wyciąć poszczególne elementy, a Wy ułóżcie je i przyklejcie na kartce… 

Miłej zabawy    

Do widzenia Motylki, miłego weekendu!  

Pani Martyna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zBfzxTiyNDc
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


 



 

 


